NIEUWSBRIEF november 2018
Verkeersafwikkeling bij storingen Schoterbrug

De oorzaak van de vele storingen is opgelost. Wel
heeft de IKH de gemeente gevraagd maatregelen
te treffen voor een goede verkeersafwikkeling bij
storing van de Schoterbrug. Helaas blijkt het
aanleggen van een keerlus niet mogelijk. Wel
worden stoepranden in de middenberm afgevlakt,
zodat personenauto’s kunnen keren. Er wordt een
meldingsbord bij de brug geplaatst waarop
aangegeven wordt “storing brug”. De uitvoering
daarvan zal eind 2018 gereed zijn. In 2019 wordt
bij de entrees van de Waarderpolder een
matrixbord geplaatst waarop in geval van storing
melding wordt gemaakt aan welke brug, zodat het
verkeer voor een alternatief kan kiezen. De IKH
hoopt dat met deze maatregelen veel ergernis zal
worden weggenomen.
Internetconsultatie ontwikkeling Schiphol en
omgeving

Omgevingsraad Schiphol is het podium waar alle
vraagstukken, belangen en partijen rond de
ontwikkeling van Schiphol en omgeving bij elkaar
komen. Betrokken partijen zijn onder meer
bewoners en brancheorganisaties. In de
Omgevingsraad hebben ook regionale
werkgevers- en ondernemersorganisaties zitting.
Tussen 16 oktober en 20 november vindt een
internetconsultatie plaats die openstaat voor alle
inwoners van Nederland. De resultaten van het
consultatietraject worden verwerkt in het advies
van de ORS aan minister Van Nieuwenhuizen van
Infrastructuur en Waterstaat. Dit advies is bedoeld
voor het kabinet om beleid en regelgeving in te
vullen voor de ontwikkeling van Schiphol tot en
met 2030. Geef uw mening

Wateroverlast melden

In de oktober-nieuwsbrief is aangegeven dat de
IKH inzicht wil hebben in de omvang van
wateroverlast in bepaalde gebieden van de
Waarderpolder. Helaas was er een onjuiste link
opgenomen, waardoor de meldingen niet op het
juiste adres aankomen.
U kunt wateroverlast melden via email
info@parkmanagement.nl of telefonisch
(023)5257826.

College-spreekuur in de Waarderpolder

Op 20 november houdt het College van B&W van
16.30 tot 18.00 uur spreekuur bij de Bakke-Rij op
de Hendrik Figeeweg 3F. Tijdens dit spreekuur
kunnen ondernemers langskomen om met
collegeleden in gesprek te gaan.
Nieuwe leden
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